
 

 

 Bastou uma frase pra que eles voltassem. Badraque, o hipopótamo, é o primeiro a 

chegar – fato incrível, já que quem tem asas é Razael. Badraque se esgueira porta adentro, 

todo gordo e lentamente: primeiro o focinho, a cabeça, depois o roliço pescoço, as pernas 

dianteiras e... fica entalado! Justo hoje, justo depois de tudo aquilo, um hipopótamo fica 

entalado na minha porta! – penso eu, mais divertido que irritado. Já estava com saudades 

desse grandalhão. Resolvo ajudá-lo. Empurro seu dorso para dentro, como se o esmagasse, na 

tentativa de diminuí-lo para caber no estreito espaço. Os umbrais começam a estalar - força 

rapaz! – ele me diz em tom jocoso, e eu começo a rir tanto que mal tenho forças para me 

manter em pé! Retomo o fôlego, mudo a estratégia: tento puxá-lo para dentro pelas orelhas e – 

que cena deliciosamente patética! -, de repente, percebo um bater de asas logo atrás de mim e 

depois ao meu lado. Vamos juntos? - diz Razael, e eu apenas sorrio, hipnotizado por sua 

beleza. Paro o que estou fazendo, observo sua face, sem conseguir disfarçar meu devaneio ao 

vê-lo. Badraque! – caio de novo em mim, puxamos o paquiderme juntos e logo estamos os 

três dentro do quarto. Meu pequeno e pessoal quarto que divido com meu irmão, mas hoje ele 

não está. Exceto pelo quarto, aliás, o apartamento todo está vazio. Deito-me e apoio os pés 

nas patas traseiras de Badraque, que já sentou ao pé da cama com as costas apoiadas na 

parede. Esse velho hipopótamo! Com o passar do tempo se tornou um hipopótamo caricato, 

desses que vemos em desenhos ou dando forma a brinquedos. É meu Badraque, porém, e eu 

sei que está aqui por mim. Razael permanece sentado à janela, resplandecente, mas diminui a 

luminescência quando apago a luz e acendo a luminária. Estamos os três reunidos novamente. 

Falta “ele”, mas provavelmente não virá – pelo menos não fisicamente. Badraque, então, 

começa a falar. Sua voz potente, trovejante, ecoa pelo quarto como notas graves de um órgão 

de tubos. Notas em harmonia. Fala sobre os rios e as flores rasteiras das margens, descreve 

montanhas e pinheirais, enquanto Razael assente com a cabeça e sorri sutilmente.  



 

 

Ouço tudo de maneira atenta, olhando para o teto com as mãos cruzadas atrás da cabeça...  

mas fecho os olhos quando começam as constelações. Ah, as constelações de Badraque! Ele 

sempre foi um grande admirador do céu – literalmente o maior, talvez – e gosta de contar com 

detalhes sobre cada constelação que descobre. Badraque não estudou astronomia e por isso 

cria suas próprias constelações. De olhos fechados eu imagino a suntuosa constelação do 

Castelo Forte, a belíssima Grande Rio em Silêncio e a ziguezagueada constelação das Árvores 

de Natal. O Cruzeiro do Sul para Badraque é apenas uma parte – uma solitária árvore – da 

maior constelação que havia descoberto. Foi nomeada “Voo Noturno Sobre o Vale” e tomava 

metade do céu. Ele dizia que era como se olhássemos a imagem por baixo, e a maior parte das 

estrelas representava estrelas mesmo. Ali no meio da constelação, interligados aos outros 

elementos da cena, brilhavam alguns pontinhos mais luminosos esboçando forma humana - 

um ser humano voador, que Badraque gentilmente apelidara com meu nome. Eu, de olhos 

fechados, voo à noite sobre um lindo vale. Lindo como as paisagens de Badraque ou a face 

resplandecente de Razael. Este se mantém à janela e, no momento das constelações, começa a 

sussurrar uma linda melodia. Assim que Badraque termina suas histórias, Razael tira uma 

grande harpa de meu armário (ela só aparece quando ele está por perto). Apoiado no parapeito 

da janela, asas recolhidas, começa a dedilhar uma melodia tão doce e profunda que me arrepio 

dos pés à cabeça – um sinal externo de intenso prazer. Badraque agora está calado, ainda ao 

pé da cama, e também fecha os olhos. O som das cordas feridas atinge cada canto do meu 

quarto à meia luz, à meia-noite, e eu desejo tanto esse momento para sempre. Meu corpo 

descansado sobre a cama, meus pés sobre as patas de Badraque, a harpa de Razael e seu 

canto. O seu canto divino. 
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